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Selvitys julkisten 
ruokapalveluiden
luomun käytöstä



Kyselyn toteutus
Julkisten ruokapalveluiden luomun 
käytöstä kysyttiin sähköisellä kyselyllä 
maalis-huhtikuussa julkisten 
ruokapalvelujen päättäviltä henkilöiltä.

Kysely lähetettiin 345 ruokapalvelulle, 
joista 28 % vastasi siihen.

Kyselyyn vastasi yhteensä 97 
ruokapalvelutoimijaa, joista 11 toimii 
pilottiruokapalveluna Luomutetaan 
ruokapalvelut -hankkeessa.



Suurin osa vastaajista kunnan tai kuntayhtymän 
omia ruokapalveluita

Kunnan/Kuntayhtymän 

oma ruokapalvelu; 71 %

Kuntayhtymän/Kunnan 

liikelaitos; 8 %

In house -yhtiö; 7 %

Yksityinen ruokapalveluntuottaja; 7 %
Muu;  6 %

n=97

Organisaatiomme on..



Vastaajat edustivat kattavasti eri kokoisia 
organisaatioita

n=97

annosta/vuorokausi

Mikä on ruokapalvelunne 
koko? (annosta/vuorokausi)

Kuinka monta % vastaajista



90%

10%

Oletteko tietoisia 25 % luomutavoitteesta?

Kyllä Ei

Tietoisuus valtion luomutavoitteesta hyvä



19%

75%

6%

Onko asiakkaanne (esim. kunta) tehnyt päätöksen 

luomutuotteiden käytön lisäämiselle ruokapalveluissa?

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kunnissa virallisia tavoitteita on asetettu kuitenkin  
melko vähän

n=97



Vastanneissa ruokapalveluissa luomun käyttö 
vaihteli 0-25% välillä, keskimäärin se oli 6%.

Luomun käyttöä julkisissa ruokapalveluissa on 
aiemmin arvioitu jonkin verran korkeammaksi. 

Luomutuotteiden käyttöön on saattanut 
vaikuttaa korona-pandemian sekä Ukrainan 
sodan heijastamat haasteet.

6% 
keski-arvo vastanneiden 

ruokapalveluiden 
luomun käyttöasteesta

Valtion tavoitteeseen on vielä matkaa..



Yli puolet ruokapalveluista käyttää jotain 
luomutuotetta päivittäin

n=97

Käytämme luomuna.. 
(kuinka usein 

ruokapalveluissanne 
käytetään luomua 

seuraavista tuoteryhmistä?  -
kysytty 23 tuoteryhmää)

Käyttää edes jotain 

luomutuotetta 

päivittäin; 53%

Käyttää edes jotain 

luomutuotetta viikoittain; 

23%

Käyttää edes jotain 

luomutuotetta 

kuukausittain; 8%

Käyttää luomutuotetta harvemmin 

kuin kuukausittain; 14%

Ei käytä luomutuotteita; 2%



62% ruokapalveluista käyttää vähintään viikoittain 
luomuhiutaleita tai -suurimoita

n=97

Käytämme luomuna 
hiutaleita/suurimoita…

päivittäin; 38%

viikoittain; 24%

kuukausittain; 

9%

harvemmin; 

23%

emme käytä; 

6%



Jo kolmasosa ruokapalveluista käyttää luomumaitoa 
päivittäin

n=97

Käytämme luomuna maitoa…

päivittäin

33 %

viikoittain

3 %
kuukausittain

3 %

harvemmin

12 %

emme käytä

49 %



n=97

Käytämme luomuna öljyä…

päivittäin; 9%

viikoittain; 1%

harvemmin; 27%

emme 

käytä; 63%

Käytämme luomuna jauhoja…

päivittäin; 

12%
viikoittain; 

5%

kuukausittain; 

3%

harvemmin; 

34%

emme käytä; 

45%



n=97

Käytämme luomuna papuja 
tai linssejä…

Käytämme luomuna 
kasviksia/juureksia…

päivittäin; 5% viikoittain; 2%

kuukausittain; 

17%

harvemmin; 

39%

emme käytä; 

37%

päivittäin; 3% viikoittain; 8%

kuukausittain; 

13%

harvemmin; 

29%

emme käytä; 

46%



n=97

Käytämme luomuna kananmunia… Käytämme luomuna lihaa…

päivittäin; 8% viikoittain; 

3%

kuukausittain; 

5%

harvemmin; 22%
emme käytä; 

62%

päivittäin; 1%
viikoittain; 

4%

kuukausittain

3%

harvemmin; 31%

emme 

käytä; 61%



päivittäin; 8% viikoittain; 

2%

harvemmin; 

24%

emme käytä; 

66%

n=96

Käytämme luomuna kahvia… Käytämme luomuna teetä…

päivittäin; 8%
viikoittain; 

2%

kuukausittain; 

1%

harvemmin

20%

emme 

käytä; 69%

n=97



% 20% 40% 60% 80% 100%

Suomen hallituksen asettama luomutavoite

Tilaajan (esim. kunnan) asettama luomutavoite

Aluetalouden kehittäminen

Asiakkaiden toiveet/kysynnän kasvu

Oman organisaation asettama luomutavoite

Luonnonmonimuotoisuuden suojeleminen

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Ympäristövaikutusten vähentäminen hankinnoissa

Vastuullisten toimintojen kehittäminen organisaatiossa

Maku

Asiakkaiden hyvinvointi

Laatu

Kuinka tärkeitä alla olevat asiat ovat ruokapalvelunne luomun käytön lisäämisessä?

Erittäin tärkeä Tärkeä Jonkin verran merkitystä Ei merkitystä

Tärkeimmät syyt valita luomua

n=97



Eniten luomun käyttöä halutaan lisätä 
seuraavissa tuoteryhmissä:

• Kasvikset ja juurekset

• Maito

• Marjat (myös pakaste)

• Hiutaleet ja suurimot

• Viljatuotteet (esim. ateriajyvät)

• Kananmunat

• Liha

43% 
ruokapalveluista haluaisi 

lisätä luomun käyttöä 
ainakin jossain 
tuoteryhmässä

Luomun käyttöä halutaan myös lisätä..



Avoimissa vastauksissa ruokapalvelut toivoivat 
luomutuotteiden osalta:

• Yleisesti parempaa saatavuutta

• Sopivampia pakkauskokoja

• Parempaa jalostusastetta luomutuotteille

• Sopivampia hintoja luomutuotteille

• Erityisesti kotimaisia luomutuotteita

Toiveita tavarantoimittajille, elintarviketeollisuudelle 
ja luomualan kehittäjille..



• Savon koulutuskuntayhtymän, Pro Luomu ry:n 
ja Savonia-ammattikorkeakoulun Luomutetaan
ruokapalvelut -hankkeessa on mukana koko 
ruokaketju. 

• Tavoitteena on tuottaa ruokapalveluille 
konkreettisia malleja luomun käytön 
lisäämiseksi ruokalistalle ilman 
hankintakustannusten nousua sekä lisätä 
vuoropuhelua ketjun toimijoiden välillä ja näin 
parantaa luomutuotteiden saatavuutta.

• Hanketta rahoittaa maa- ja 
metsätalousministeriö 

• Lisätietoja: www.luomuravintola.fi/luru--hanke

Kyselyn toteutti Luomutetaan Ruokapalvelut -hanke

http://www.luomuravintola.fi/luru--hanke


Lisätietoja kyselystä: 

toiminnanjohtaja Aura Lamminparras, Pro Luomu ry, 
aura.lamminparras@proluomu.fi

projektipäällikkö Anu Arolaakso, Savon koulutuskuntayhtymä, 
anu.arolaakso@sakky.fi

mailto:aura.lamminparras@proluomu.fi
mailto:anu.arolaakso@sakky.fi

